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תקציר

עבודת מחקר זו עוסקת בזיהוי ובתיאור תהליכי חשיבה של תלמידי כתה ד' )גילאי  (9-10על
התפלגות סטטיסטית ) ,(distributionשמהווה את אחד המושגים היסודיים של הסטטיסטיקה.
ממחקרים שנעשו על הנושא עולה כי קיים קושי בקרב תלמידים בבית ספר יסודי לראות קבוצת
נתונים באופן גלובאלי כישות אחת )התפלגות( בעלת תכונות האופייניות לה  -רעיון החיוני
לחשיבה סטטיסטית .במקום זאת ,הם נוטים לתפוס התפלגות באופן נקודתי ,ולתאר אותה באופן
חלקי בלבד באמצעות השכיח ,ערכי קצה ,או באופן סובייקטיבי.
ביסודו של המחקר עומדת ההנחה כי באמצעות משימות המעודדות חשיבה א-פורמאלית על רעיון
ההתפלגות בסביבה לימודית הנתמכת על ידי טכנולוגיה ,ניתן לקדם את החשיבה הסטטיסטית
של תלמידים צעירים .הסיבה לכך נעוצה בזה שהידע הסטטיסטי של הלומד הולך ונבנה בעזרת
התנסויות מעשיות חוזרות ונשנות בחקירת נתונים ,תחילה בצורה אינטואיטיבית ולאחר מכן
מגובשים המושגים והתהליכים בצורה פורמאלית יותר.
במסגרת המחקר נעשה מעקב אחר החשיבה הסטטיסטית הבלתי פורמאלית של שלושה
תלמידים מכתה ד' ונבדק כיצד ניתן לקדם אותה לכיוון של חשיבה סטטיסטית פורמאלית
באמצעות פעילות בסביבת למידה ,שעוצבה במיוחד לצורך מחקר זה והופעלה תוך שימוש בלומדה
לחקר נתונים  .TinkerPlotsהסביבה הלימודית עודדה למידה שיתופית בין חברי הקבוצה וחשפה
את התלמידים למטלות חקר אותנטיות של השוואה בין התפלגויות נתונים.
המחקר נעשה בגישת המחקר האיכותני ,במטרה להבין לעומק את המציאות הנחקרת תוך שימוש
במגוון דרכים לאיסוף מידע .כלי המחקר כללו ראיונות ותצפיות על עבודות התלמידים בכל מהלך
התמודדותם עם המשימות של השוואת התפלגויות נתונים .במהלך הלמידה נעשה ניסיון להתאים
את הסביבה הלימודית לתגובות התלמידים ולדרכי החשיבה המתפתחות שלהם.
בכדי לעקוב באופן קפדני אחר התפתחות נתיבי הלמידה והחשיבה של התלמידים נבחרה שיטת
ניתוח הנתונים של קטעי הוידיאו של הראיונות והתצפיות .שיטת ניתוח הנתונים התבססה על
 - interpretive microanalysisניתוח איכותני מפורט של הפרוטוקולים הכולל בחינת השפה,
הפעולות ,האינטראקציות ומחוות-הגוף ,שהתרחשו במהלך האפיזודה .
שאלת המחקר המרכזית שהוצגה בעבודה זו היא "כיצד חשיבה א-פורמאלית על התפלגות
מתפתחת בסביבה טכנולוגית?"
שלושה תחומים בונים את שאלת המחקר:
 .1התפתחותה של חשיבה סטטיסטית על רעיון ההתפלגות.
 .2תפקידי הייצוג הגראפי בלמידה.

II

 .3תרומת הכלי הטכנולוגי  TinkerPlotsבהתפתחות החשיבה הסטטיסטית של התלמידים.
ממצאי המחקר הצביעו על כך שהחשיפה למטלות השוואת התפלגויות נתונים בסביבה לימודית
נתמכת טכנולוגיה קידמה את התפתחות החשיבה הסטטיסטית של הנחקרים.
מצאנו תבניות חוזרות בשלבי ניתוח הנתונים של תלמידים וגילינו שחשיבה על התפלגות
באספקטים של צורות ודימויים מעולמם של התלמידים )למשל" ,קשת"" ,קערה"" ,גל",
"פרצוף"" ,מדרגות"( מאפשרת לתלמידים לראות את הנתונים באור חדש :להמליל את
מחשבותיהם ,להבין את משמעות התפלגות הנתונים )למשל ,מרכז ופיזור( ולעמוד על הקשר בין
המדדים הסטטיסטים הרלוונטיים.
הכלי הטכנולוגי  TinkerPlotsשימש כסביבת למידה קונסטרוקטיביסטית בכך שאפשר
לתלמידים לחשוב ,לרכוש מיומנויות של טיפול בנתונים ולהפוך את המידע לידע בדרך הבנייה
וקישור של ידע קיים לידע חדש .שני יתרונות בולטים נמצאו לסביבת הלמידה הממוחשבת) :א(
האפשרות לחקור בצורה דינאמית קבוצת נתונים מורכבת ולבצע הצגות שונות בדרך שאינה
אפשרית בצורה ידנית; )ב( חקירת נתונים תוך שימוש בשפה יומיומית פשוטה ללא צורך בהכרת
מונחים "מקצועיים" וידע פורמאלי בגרפים בכדי לבצע חקירה סטטיסטית משמעותית.
התלמידים שתפקדו במסגרת של למידה שיתופית קבוצתית ,המלילו את תהליכי חשיבתם ,הביעו
את דעותיהם ,הגיבו וערערו על דעותיהם של חבריהם לקבוצה ובכך תרמו להתפתחות הבנתו של
כל פרט בקבוצה.
עיון בסוגי המשימות הראה ,כי היו שני מוקדי קושי לתלמידים .האחד ,שרטוט גרפים באופן ידני
 משימה הדורשת מיומנויות של מעבר מייצוג מספרי לייצוג גרפי .הקושי השני היה משמעותייותר ,התלמידים התקשו בהבנת התפקידים המשתנים שממלאים חלקי הגרף במעבר בין
הייצוגים השונים.
קשיים אלו מובילים אותנו לאחת ממסקנות המחקר העיקריות  :להעלות את השאלה באיזו
"שפה" )או ייצוג( לספר את 'הסיפור שמאחורי הנתונים'? כהצעה למוקד פעילות חקר נתונים בגיל
זה .בנוסף ,הצגנו מודל חשיבה שפותח במהלך המחקר ותומך בהצעה לחשוף לומדים לסוגי
גרפים שונים ולזמן ללומדים יצירת גרפים משלהם .יתכן ובזכות שתי פעולות אלו עשויים
הלומדים להבין טוב יותר את הנתונים ויכולים להגיע לתובנות מעבר למה שביקשו לבדוק
בתחילה.
מוצע למורים לפתח מודעות לידע הא-פורמאלי על התפלגות ולתהליכים הקוגניטיביים הכרוכים
במעבר בין ידע זה לידע פורמאלי .מורה שיעשה כך ,יוכל למצוא תיווך מתאים ,כדי להוביל את
תלמידיו להבנה של מושג ההתפלגות שהוא רעיון מרכזי בלימודיי הסטטיסטיקה.
בנוסף ,המחקר מציע לחשוף את מפתחי תוכניות הלימוד בסטטיסטיקה לדרך ההוראה שהודגמה
במחקר זה ,שוודאי אינה פשוטה אך עשויה לשפר את ההוראה ,ולמקד אותה ברעיונות הגדולים
של הסטטיסטיקה.
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